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Zaterdag 2 juni organiseren museumboerderij Staphorst 
en museumboerderij De Karstenhoeve uit Ruinerwold 
gezamenlijk een fietstocht. Er is een mooie route van ca. 
30 kilometer uitgezet. Van 13.00 uur tot 14.00 uur kan 
men bij één van beide musea starten.
De kosten bedragen voor volwassenen € 5,00 en kinderen 
€ 2,50, dit is inclusief een kopje koffie of thee en een ijsje. 
Voor deelnemers aan de fietstocht is er de mogelijkheid 
deze dag de musea tegen gereduceerd tarief te bezichtigen.   
Museumboerderij Staphorst, Gemeenteweg  67, Stap-
horst 0522-462526 info@museumstaphorst.nl
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, 
Ruinerwold, 0522-481447 info@karstenhoeve.nl

Volgend nummer 
verschijnt 

30 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 25 mei 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32

Foodtruck festival op 
zondag 24 juni!
Op zondag 24 juni 2018 organiseert Café de Kastelein 
voor de eerste keer een foodtruck festival op de groen-
strook achter het café. Waar eerder de Franse markt met 
succes werd gehouden is het nu tijd voor vernieuwing 
en een nieuw idee. Een foodtruck festival is een festival 
waar verschillende mobiele keukens staan met hun eigen 
specialiteit op het gebied van eten, een trend die over-
gewaaid is vanuit de Verenigde staten. Doordat ieder-
een een ander specialiteit heeft, is er voor iedereen wel 
iets lekker te vinden. Denk aan Barbecue, sandwiches, 
pizza’s, empenadas, pulled pork, ijsspecialiteiten, crepes.
Foodtrucks die zich al hebben aangemeld zijn o.a. Lum-
berjack Shack BBQ, Welcome foodlovers, PP Mangerie, 
Annekook4u en nog veel meer…

Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de felicita-
ties, zowel persoonlijk als schriftelijk, die ik heb gekregen 
na het ontvangen van de koninklijke onderscheiding.

Jan Oosterhuis, De Horsten 14

De live muziek wordt verzorgd door Friction, een actieve 
meeslepende reggae band die zorgt voor een zomerse 
sfeer.
De Kastelein zorgt natuurlijk voor de drankjes op deze 
zondag!
Vorig jaar was het rond de 30 graden op deze dag dus 
we hopen dat we dit jaar weer hetzelfde weer mogen 
treffen!
Like de facebookpagina www.facebook.com/food-
truckfestivalruinerwold om op de hoogte gehouden te 
worden over het festival.
De entree is gratis die dag en start van het festival is om 
16:00. 

Collectanten gezocht.
Het Nederlandse Rode Kruis houdt haar jaarlijkse
collecte in de week van 25 t/m 30 juni.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een aantal vrijwilligers 
die ons willen helpen met collecteren.
Wilt u ons helpen, neem dan contact op met de collecte 
coördinator, dhr. J. Jansen, tel. 0522-442790 of op het 
e-mailadres: janniejansen@hetnet.nl
Het bestuur Rode Kruis afdeling De Wolden



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 20 mei 2018
Hervormde Kapelgemeente,
10.00 uur gezamenlijke dienst gereformeerde 
kerk Berghuizen
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P.K. Meijer
15.30 uur ds. Van Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel 
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. J.W. Muis

Kerkdiensten 27 mei 2018 1e Pinksterdag
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. P. de Vries
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur dhr. A. Gooijer
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. H.M. Smit
15.30 uur ds. L. Sollie

 ➜  18 mei Regionale Kaartdag van  
10.00 – 15.30 uur Buddingehof

 ➜  19 mei Beerpongtoernooi, aanvang 20.00 uur 
café de Kastelein

 ➜  19 mei Koppeldart toernooi, aanvang 19.00 uur 
café Centraal

 ➜  23 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜  25 mei Mega Teenage Party, aanvang 19.30 uur 

Uitgaanscentrum De Klok
 ➜  25 mei Bingo, aanvang 20.00 uur Buddingehof
 ➜  25 mei Samen Gezellig Eten, aanvang 17.15 uur 

Buddingehof
 ➜  26 mei OBS De Wezeboom, ophalen oud papier
 ➜  26 mei Springwedstrijd pony’s en paarden, 

manege Ruinerwold
 ➜  26 mei Faincy Fair van 10.00 -18.00 uur Huize  

PR Derks, Dr.Larijweg 72
 ➜  26 mei Ontmoet Oosteinde van 

 11.00 – 17.00 uur Dorpshuis De Kolonie
 ➜  28 mei Buurtkamer, actief met de 

Kinderopvang, aanvang 9.30 uur 
Buddingehof

 ➜  2 juni De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
paarden, manege Ruinerwold

 ➜  2 juni Rondje Tuinen van 13.30 – 17.00 uur, 
start zie www.tuinkringruinerwold.nl

 ➜  2 juni Museumfietstocht, start tussen 
13.00 – 14.00 uur Karstenhoeve

 ➜  3 juni De Woldruiters, dressuurwedstrijd 
pony’s, manege Ruinerwold

 ➜  3 juni Bergklanken in galop, aanvang 16.00 uur 
Bennink Hoeve

 ➜  4 juni Buurtkamer, creatieve ochtend, aanvang 
9.30 uur Buddingehof

 ➜  9 juni De Woldruiters, Bixie pony’s, manege 
Ruinerwold

 ➜  10 juni Open Dag Kruidenbedrijf Het 
Blauwe Huis, van 10.00 – 16.00 uur 
Buitenhuizerweg 19 Ruinerwold

 ➜  13 juni De Woldklimmers, Nationale 
Buitenspeeldag

 ➜  15 juni Regionale Kaartdag van  
10.00 – 15.30 uur Buddingehof

 ➜  15 juni Mega Teenage Party met DJ Yung Felix, 
aanvang 19.30 uur Uitgaanscentrum  
de Klok

 ➜  16 juni De Woldruiters, springwedstrijd pony’s 
en paarden, manege Ruinerwold

 ➜  16 juni Boerendrokte van 11.00 – 16.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  16 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud papier 
en textiel

 ➜  21 juni Harm en Roelof, aanvang 20.00 uur 
Karstenhoeve

 ➜  22-24 juni Buurtfeest Oosteinde
 ➜  24 juni Food Truck Festival van 16.00 - 22.00 uur 

café de Kastelein



De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

                                                                                                              Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

T +31 (0) 522 - 48 05 56

M +31 (0) 6 51 99 87 29

info@hauwlo.nl

www.hauwlo.nl

datum opdracht:

Opdracht

Westerweiden 27

7961EA Ruinerwold

0522-480556

Buitenzonwering ~ Binnenzonwering ~ Raamdecoratie

Insectenwering ~  Rolluiken

Diverse tuinmeubelen 

Shutters

~

www.hauwlo.nl

Voor een compleet assortiment aan zonwering!

BTW Nr. NL 1950.20.832.B01 ~ Rabobank Steenwijkerland : 3718.62.787 ~ KVK Oost-Nederland nr.04063743

•	 Onderhoud/reparatie	alle	merken
•	 Apk	keuring
•	 Bandenservice
•	 Aircoservice
•	 Selfservice	wasplaats
•	 Volautomatische	wasstraat
•	 24	uur	Tankstation

Dijkhuizen	12	•	7961	AK	•	Ruinerwold
Tel:	0522-481544	

www.autobedrijf-mos.nl

Ga	op	zeker!

AuTOBeDRijf

MOS
• Verkoop auto’s - nieuw/gebruikt
• Onderhoud/reparatie alle merken
• Apk keuring
• Bandenservice
• Aircoservice
• Selfservice wasplaats
• Volautomatische wasstraat
• 24 uur Tankstation

06-83212071



Boerendrokte bij de 
Karstenhoeve
De weersomstandigheden konden niet beter, of het 
moest al zijn dat de dikke donkere kleding uit de jaren 
20 van de vorige eeuw nu er niet erg aanlokkelijk uit zag 
om te dragen. Toch hulde een 40-tal vrijwilligers zich in 
lange rokken, zwarte pakken en op het hoofd een pet 
of muts. En het gezegde bleek te kloppen: wat goed is 
tegen de kou, is ook goed tegen de warmte! Op 4 za-
terdagen wordt er gewoond en gewerkt in en rond de 
Ruinerwoldse Karstenhoeve alsof de tijd 100 jaar heeft 
stilgestaan. Elk van deze dagen heeft een ander thema, 
afgelopen zaterdag was dat “Oenze Volk”, de familiepe-
rikelen van de familie Karsten. De hele dag was het een 
komen en gaan van mensen die langs kwamen voor de 
meest uiteenlopende zaken.  Zo kwam er familie op ver-
laat kraambezoek in een heuse automobiel, een nieuw-
tje op de boerderij. Een uitnodiging voor de bruiloft van 
een nicht, werd in hoogst persoon door de “Neuger” op 
rijm voorgedragen. Dat deze man op elke adres waar 
hij kwam een borrel kreeg, was duidelijk aan zijn ma-
nier van lopen te zien. De sjieke dame in amazonezit 
te paard en de veearts op zijn motor waren prachtige 
bezienswaardigheden. Helaas had de beste man geen 
goed nieuws voor de boer: het pasgeboren kalf had een 
navelbreuk, en zou het, als er niets aan gedaan werd, het 
niet lang meer maken. De negosie man kwam langs, met 
in zijn koffer de meest uiteenlopende waren.  Met verve 
prees hij zijn waaraan, waarvan de jarretels volgens 
hem een nieuwigheid uit Parijs waren, die elke vrouw 
zou moeten hebben. De Petroleumboer had de handjes 
wat los zitten, gezien de reactie van de meid die een blik 
pietereulie kwam halen. Best weer was het voor de TBC-
patient. Deze man die al geruime tijd aan de ziekte lijdt, 
kon zaterdag buiten zijn huisje, liggend op zijn rustbed, 
de bezoekers te woord staan.  Gedurende de hele dag 
was er van alles te zien en te beleven, verdeeld over het 
erf. En de bezoekers hebben van dit alles genoten! Van 
de prachtige entourage, de geit aan het touw, de koe 
met de twee kalfjes, de bloeiende kastanjeboom waar 
kinderen onder speelden, tot het enthousiasme van 
alle deelnemende vrijwilligers, zowel van de mensen in 
de catering; (de pannenkoeken en bloedworst vonden 
gretig aftrek), als van de familie Karsten, de knechten 
en meiden. Iedereen bleef in zijn rol en anticipeerde als 
zodanig op de bezoekers. Dit werd enorm gewaardeerd, 
getuigde de vele enthousiaste reacties. Dit jaar zijn er 

Vissen bij De Woldstek
Groep 5-6 van de Dissel uit Ruinerwold heeft woensdag 9 
mei j.l.  gevist bij de Woldstek (forellenvijver).
Dat was een geweldige ervaring.
 Op de fiets naar de Woldstek.
Om 9.30 uur begon daar onze rondleiding en toen we om 
12.15 eigenlijk weer terug moesten, vonden de kinderen 
dat helemaal niet leuk; ze wilden wel blijven vissen.
Geweldig. Alles heel goed geregeld bij de Woldstek; zeer 
warm ontvangen en niks was te gek.
Mooie ervaring.
 
Hier de link naar alle foto’s van die middag.   
https://myalbum.com/album/kPhqL2OAZ3wc

nog drie dagen waarop Boerendrokte wordt uitgebeeld, 
elke dag heeft een ander thema, dat als en rode draad 
door de dag loopt. De volgende Boerendrokte is op 16 
juni, met als onderwerp: “het gedonder in de glazen”. Als 
dat maar wat goeds beloofd! 
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter Larijweg 21, 
Ruinerwold.
Info: 0522-481447, info@karstenhoeve.nl

Uitnodiging 
Ontmoet Oosteinde 
Zaterdag 26 mei 11:00 uur-17:00 uur
Weet jij wat er allemaal te beleven is in Oosteinde?
Op 26 mei ontmoeten bewoners, bedrijven en bezighe-
den elkaar in en om het dorpshuis “De Kolonie”. 
Alle ondernemers en verenigingen zijn uitgenodigd om 
zich te presenteren en alle belangstellenden zijn welkom 
om elkaar te ontmoeten op dit gezellige evenement.
Onze burgemeester Roger de Groot opent deze dag het 
evenement om 11:00 uur en verzorgt ook de officiële in-
gebruikname van het  verbouwde dorpshuis “De Kolonie 
“ en het nieuwe speelveld.
Er zijn gezellige kraampjes van verenigingen en onder-
nemers, er is horeca en op het schoolplein zijn leuke 
dingen te doen voor de kinderen. 
Neem ook een kijkje bij Obs de Wezeboom, de leerlingen 
laten deze dag hun school aan u zien. 
De Social Sofa komt ook naar Oosteinde op 26 mei. Deze 
betonnen ontmoetingsplek krijgt een prominente plek in 
Oosteinde. met een afbeelding erop, gemaakt in mozaiek.  
Er is een prijsvraag voor het mooiste ontwerp!
Kom een kijkje nemen op zaterdag aanstaande, iedereen 
is van harte uitgenodigd!
Het complete programma en de laatste nieuwtjes voor 
deze dag vind je op de facebookpagina van Oosteinde.
info. Like deze pagina en mis nooit meer het laatste 
nieuws.
Tot zaterdag!



       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Strooisel 
(ook voor uw huisdieren)

Nieuw
plospan pelletkorrel

Voor onder de schoenen
Yaktrax walker (voor in de sneeuw)

  
Strooizout - zeer scherpe aanbieding

- Hondenbrokken
- Kattenbrokken
- Konijnenvoer

- Kippenvoer
- Paardenbrokken
- Schapenbrokken

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

Uitgebreid assortiment diervoeders:

FOOD    DRINKS    MUSIC

CAFÉ DE KASTELEIN
RUINERWOLD

FOOD
TRUCK

VOOR INFO: 0522 48 19 79 WWW.DEKASTELEIN.NL

16:00
-

22:00
GRATIS

ENTREE

24 JUNI 2018
zondag

@foodtruckfestivalruinerwold

De gehele tuinbemesting is er weer, 
o.a. kalk, kunstmest, potgrond 

het hele jaar door
Compost - championnemest -  
koemest - kippenmestkorrel

graszaad: doorzaai of vernieuwen

Diervoeders
 strooisel
  landbouwplastic

  Plosplanpalletkorrel



Fietsexamen 
basisschool kinderen
In tegenstelling tot veel landelijke basisscholen hebben 
de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit 
de Wolden afgelopen week  verkeersexamen gedaan. In 
totaal hebben er 131 leerlingen deelgenomen aan het 
examen. Dit jaar deden er 7 scholen mee. De route van 
enkele kilometer ging door de verschillende dorpen.
De start en finish was bij de betreffende basisscholen. Voor 
de aanvang van het examen werd de fiets gekeurd door 
een vrijwilliger van VVN de Wolden. Werd de fiets afgekeurd 
dan mocht er niet worden deelgenomen aan het examen. 
Was dit het geval dan werd er ter plaatse een oplossing 
gezocht zodat alle kinderen aan het examen deel konden 
nemen. Tijdens het rijden van de route controleerden 
vrijwilligers of de kinderen goed uitkeken, goed voorsor-
teerden en de hand uitstaken bij het afslaan. 122 kinderen 
slaagden direct voor het examen. 9 kinderen (6,87%) kre-
gen een tweede kans en slaagden alsnog. Het theoretische 
en praktische fietsexamen werd georganiseerd door de 
vrijwilligers van VVN de Wolden. Mocht u in uw gemeente 
onveilige situaties ontdekken meld dit dan via: www.vvn.nl 
onder het kopje VVN zorgen over het verkeer? 

Rondje tuinen
Zaterdagmiddag 2 juni van 12.30 tot 
17.00 organiseren wij weer een rondje 
Tuinen. 
Dit keer kunnen er 4 tuinen in Ruinerwold van onze 
leden worden bezocht. De routebeschrijving start in het 
dorp, maar er kan gestart op een willekeurig punt in de 
route. Het is een fietsroute van ongeveer 14 kilometer
Gedurende deze middag zijn de volgende tuinen open 
om te bekijken;
- Dijkhuizen 83, familie Westenbrink
- Dr. Larijweg  48, familie Timmerman
- Dr. Larijweg 136, familie Cruijs
- Weidenweg 27, familie van der Molen
De route is te verkrijgen via onze website tuinkringrui-
nerwold.nl, Facebook Tuinkring Ruinerwold, bij diverse 
ondernemers in Ruinerwold en eventueel in de volgende 
uitgave van Op t Wold.
Wij zien u graag tijdens ons rondje tuinen.

De tuinkring Ruinerwold.

De zwervende Patrijs is 
weer uitgevlogen
deel 3; “gezellig” kattengejank
Bij de eerste fles shampoo is de bodem in zicht, de eer-
ste tube tandpaste bijna uitgeknepen, de eerste scheer-
mesjes zijn vervangen, deo tekort zit op de loer.. Een 
teken dat de uitzending in Al Asraque (Jordanie) mooi op 
gang gekomen is. De eerste irritaties duiken natuurlijk 
ook op. De buurman die snurkt voor volk en vaderland, 
mensen die schreeuwen tegen elkaar op de gang of de 
douche niet droogmaken. 
Zomaar een aantal kleine dingen die, voordat je ‘t 
weet, hoog kunnen oplopen. Aan de geluidsoverlast 
op de gang hebben ze deze week druk gewerkt. Over 
de houten vloer is een folie gerold met daar overheen 
een geluiddempend tapijt. Dit zorgt meteen voor een 
aangename geluidsreductie al ziet de afwerking v/h 
tapijt er niet uit maar volgens Jordanese maatstaf is het 
ongetwijfeld vakwerk. Voordat wij vertrekken voor een 
uitzending naar waar- dan-ook ter wereld wordt er altijd 
een missiegerichte opleiding gevolgd van 2 dagen en is 
er 1 dag voor het ophalen van speciale kleding. In deze 2 
dagen leer je alles over het conflictgebied. 
Hoe is het conflict ontstaan, hoe om te gaan met de 
bevolking, politieke situaties enz. Ook wordt hier uit-
gebreid stilgestaan bij het onderwerp hygiene. Wat 
mag je wel/ niet drinken. Wat wel/ niet eten. Hoe om 
te gaan met dieren en wat te doen bij een besmetting 
of beet van een spin of hondsdolheid. Ook bij persoon-
lijke veiligheid wordt uitgebreid stilgestaan. Wat dan 
direct opvalt als je hier rondloopt op het kamp zijn de 
vele loslopende katten die te kust en te keur hun reet 

aan de grond zetten of hun poot optillen. Dit zijn dan 
zogenaamde “veilige” katten die ontvlooit zijn enz en 
niet weggehaald worden omdat men dit “zo gezellig” 
vind….om nog maar te zwijgen over het gejank van deze 
beesten midden in de nacht. Na mijn idee is hier maar 1 
goeie oplossing voor…  Omdat ik spontaan jeuk krijg van 
deze “gezellige” beesten is het tijd om te douchen. Van 
de aanblik van de doucheruimte hier wordt je ook al niet 
vrolijk. De zwarte kitlaag staart je ondoordringbaar aan. 
De douchekop en slang hangen aan elkaar van ellende, 
de douchegordijnen waren 2 jaar geleden al overleden 
en waaien continu door de hele ruimte heen omdat de 
airco op standje 10 staat te razen, gezellig zo’n gordijn te 
plakken aan je kont. Van de gebarsten douchebak had 
ook allang afscheid genomen moeten worden. De prut 
aan de muur werkt waarschijnlijk goed om v/d katten af 
te komen, tja we zijn hier niet omdat dit een aanrader 
was in de reisfolder dus alles gelaten over je heen laten 
komen is de beste remedie. Vanavond maar vroeg onder 
de wol met gezellig snorrende vliegtuigen op de achter-
grond, waar vind je dat nog.

Aldus de zwervende Patrijs (hold hum in de gaatn).



 
Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 19 mei 

Coop S.Koetsier&Medewerkers 
E-mail: koetsier.ruinerwold@coop.nl 

www.coop.nl/ruinerwold Telefoon: 0522-239111 

Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

Alles voor een geslaagd BBQ feestje 
vindt u bij ons: 

 

* Ruime keuze in vlees. 
* BBQ’s ter beschikking. 
* Drankenservice, incl. retourrecht 
* koelwagen ter beschikking. 
* statafels, glaswerk ter beschikking 
 Laat u eens verrassen door een 

echte spekbraanders BBQ! 
 Maatwerk is onze kracht! 
 Vraag naar onze informatie folders. 

 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD altijd scherp!

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Let op: U kunt ook terecht op onze vestiging aan de Westerweiden 29 in Ruinerwold
dinsdags 13.00 - 17.00 uur en vrijdags 8.30 - 12.30 uur

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

STOTIJN 
notariaat & mediation

Zaterdag 26 mei
11:00 uur - 17:00 uur

Dorpshuis De Kolonie - Hesselterweg 13 - Oosteinde

26 mei is de Hesselterweg afgesloten voor alle verkeer. 
Parkeren kan op de hoek Dokter Larijweg/Hesselterweg 
en op de hoek Wolddijk/Koekangerweg

Bewoners - Bedrijvigheid - Bezigheden

Facebook: Oosteinde.info voor 

het laatste nieuws en het complete programma

Gezelligheid in en om De Kolonie 

11:00 uur Opening 
door onze burgemeester 
Roger de Groot

Kom jij 

ook?



Opening De 
Karstenhoeve
Onder grote belangstelling werd zondag 29 april het sei-
zoen 2018 geopend. Tegen 13.30 uur werden de eregas-
ten met twee koetsen naar de Karstenhoeve gebracht 
door de familie Bout en familie Spijkervet. Voorzitter 
Jan van Calker heette iedereen hartelijk welkom. De 
afgelopen maanden is er door verschillende vrijwilligers 
veel werk verzet om het museum weer ”gebruiksklaar” 
te maken. Op de zolder is een nieuwe expositie ingericht 
met als titel: Rijk als Boaz, Arm als Job, verwijzend naar 
de tegenstelling arm en rijk aan het begin van de 20e 
eeuw. Aan de ene kant een inkijkje in een rijke boeren-
behuizing en aan de andere kant een daglonershuisje. 
In het achterhuis zijn de gerestaureerde koetsen te zien 
met in de vitrines veel bijzondere voorwerpen die men 
meenam bij een ritje met de koets. Hierna gaf hij het 
woord aan dhr. Gerard Engbers uit Saasveld onder wiens 
leiding de koetsen zijn gerestaureerd. Na de pauze gaf 
beheerster Petra Nieuwenhuis een korte uiteenzetting 
over de nieuwe expositie. Daarna was er gelegenheid de 
nieuwe exposities te bekijken, gezien de enthousiaste 
reacties vielen deze zeer goed in de smaak. Het museum 
is vanaf 2 mei geopend van dinsdag t/m zaterdag van 
11.00 uur tot 16.00 uur. 
Info: info@karstenhoeve.nl of telefonisch: 0522-481447.

Harm en Roelof bij de 
Karstenhoeve
Het is inmiddels een traditie: (midzomeravond) donder-
dag 21 juni 2018 treden Harm en Roelof op bij museum-
boerderij De Karstenhoeve met hun nieuwe programma: 
“kun moar zo ies wezen”. Harm en Roelof bespreken en 
bezingen actuele onderwerpen op hun geheel eigen wijze 
en voor velen heel herkenbaar. Het belooft weer een ge-
zellige avond Drents cabaret te worden! De voorstelling 
vindt plaats op de deel van het museum. De deel is open 
om 19.30 uur. Mocht het heel mooi weer zijn dan wordt 
er uitgeweken naar de baanderhoek. Kaarten kosten € 
13,50 per persoon en kunnen telefonisch worden besteld: 
0522-481447 of via de mail: info@karstenhoeve.nl

Bridge uitslagen
Uitslag van de 2e zitting van ronde 4 van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 30 april 2018.

Lijn A;
1 G Lensen & L Tissingh 56,25%
2 J Inberg & K Tissingh 55,42
3 R Nijland & J Schuphof 55,00
4 D & M Geel 53,75
5 S Hempen & H Kuijer 52,08
6 J de Boer & G Wassing 50,42
7 R v Ommen & M Velthuys 50,00
7 H & P Bennink 50,00
9 H Middelveldt & H Tissingh 49,17
9 H Reinders & G Scheper 49,17
11 J & J Scholte Albers 45,42
12 J Bennink & L Drost 33,33

Lijn B;
1 H & R Kuik 64,35%
2 E v’t Rood & E Wienen 60,88
3 A Ridderman & B Klomp 58,87
4 L Stolte & W Niemer 55,87
5 T ten Heuvel & A Kreulen 54,29
6 K Scheper & O Hobma 51,74
7 J Koops & R Morsink 51,71
8 H & H Hauwlo 44,00
9 I & L vd Molen 41,63
10 R Knippels & R Pijper 40,79
11 L Boerhof & M Brals 40,46
12 J Klomp & L Veen 35,87

Uitslag van de 3e zitting van ronde 4 van de bridgeclub 
Ruinerwold van maandag 7 mei 2018.

Lijn A;
1 J de Boer & G Wassing 60,83%
2 L Krapels & J Mansier 59,58
3 P Bennink & H Tissingh 55,00
4 J Inberg & K Tissingh 52,92
5 H Reinders & G Scheper 52,50
5 J & J Scholte Albers 52,50
7 R Nijland & J Schuphof 50,00
7 R v Ommen & M Velthuys 50,00
9 O Hobma & J Vedder 48,75
10 J Bennink & L Drost 47,50
11 G Lensen & L Tissingh 44,17
12 D & M Geel 41,25
13 S Hempen & H Kuijer 35,00

Lijn B;
1 M Vedder & H Toet 59,44%
2 R Knippels & R Pijper 57,36
3 A Ridderman & K Scheper 54,86
4 J Koops & R Morsink 54,17
5 L Boerhof & M Brals 47,92
6 H & H Hauwlo 47,36
7 I & L vd Molen 47,22
8 E v’t Rood & E Wienen 46,25
9 W Niemer & L Stolte 35,42

Samen gezellig eten
Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we met  
65 plussers Samen gezellig Eten in dorpshuis Buddinge-
hof, om 17.15 uur. Deze maand is dat  op  
25 mei a.s. Eventueel kan vervoer geregeld worden. U 
kunt zich opgeven bij:

Tina Veld tel. 481847  of Henny Hörmann tel.482198.



 

 

Heeft U ook zo’n last van kriebelende neus en jeukende 
ogen, 

benauwdheid en klaar met het gesnotter….. 
Wacht dan niet langer en laat U verassen door de prachtige 

werking  
van het tapen tegen hooikoorts. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U 
contact opnemen met Praktijk De Kuuz’n 

Tel: 06-10637472 
 

 

Praktijk De Kuuz’n, Dijkhuizen 8b, sportmassagesandra tel: 06-10637472 

 

jtb-media.nl
&

Dé Ruinerwoldse WK poule

Wat moet je doen:

- Geef je op aan de bar bij Café de Kastelein
- Inleg is 10,- p.p.
- Ga naar www.spekbraander.nl 
- Vul de WK poule in vóór de start van het WK
- Win een deel van de totale inleg!!
- Kom naar de finale party met uitslag & mooie prijzen

Wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doe mee en win!

www.spekbraander.nl

Cafe de Kastelein

 

Bergklanken in galop  
Kom zondagmiddag 3 juni allemaal in 
draf naar De Bennink Hoeve in 
Ruinerwold. Alle jeugdleden en 
leerlingen van De Bergklanken nodigen u uit voor 
hun jaarlijkse (jeugd)uitvoering.  

 Datum/tijd: 3 juni 2018 om 16.00 uur 

 Inloop: vanaf 15.45 uur met koffie, thee, 
limonade 

 Plaats: De Bennink Hoeve,  
Dijkhuizen 88a Ruinerwold 

 Toegang:  gratis! 

U bent van harte welkom! 

Na afloop kunt u een broodje hamburger en 
drinken kopen. De opbrengst wordt besteed aan 
lesmateriaal en instrumenten voor onze 
schoolprojecten. 



VVR en Heerde 
delen de punten
Na het eerdere 2-2 gelijke spel op 1 
april in Heerde, mocht Ruinerwold 
afgelopen zondag Heerde op het eigen sportpark ont-
vangen. Heerde jaagt op de derde plek, wat hoogstwaar-
schijnlijk een periodetitel oplevert, terwijl Ruinerwold 
probeert te klimmen naar plek 11, hetgeen het spelen 
van nacompetitie doet vermijden. Met de overwinning 
op Valthermond nog vers in het geheugen zat het met 
het zelfvertrouwen in ieder geval wel goed. 
Op de vroege zondagochtend speelde allereerst het 
tweede van Ruinerwold. Het wist rode lantaarndrager 
Steenwijk eenvoudig op te rollen met 7-0, vooral door 
een ontketende Van Berkum (4 treffers). Ruinerwold 1 
kan dit seizoen vooral dromen van dergelijke uitslagen, 
maar was eveneens vastberaden om de punten op het 
eigen sportpark te houden. Voor Heerde, dat naar ver-
luid een 4-kratten-wedstrijd speelde, moet het aanblik 
van het veld in ieder geval even wennen zijn geweest. 
De mannen uit Heerde spelen hun thuiswedstrijden op 
kunstgras, maar konden op deze zondag de pinnen van 
zolder halen. 
Om 14.00 uur klonk het eerste fluitsignaal en de vraag 
wie het scherpst begon aan de wedstrijd werd na circa 
anderhalve minuut beantwoord. Een vrije trap van Roel 
Smit verdween langs de muur in de korte hoek: 0-1. 
Heerde had ook vlak na de 0-1 het betere van het spel, 
maar Ruinerwold herstelde zich al snel. In de twaalfde 
minuut trok Ruinerwold de stand namelijk alweer gelijk. 
Kevin Loof gaf een strakke voorzet, maar deze leek in 
eerste instantie geen medespeler te vinden. Echter, diep 
in het strafschopgebied kwam Brinkman bij de punt van 
de 16 aangestormd en schoot de bal schitterend diago-
naal in de kruising: 1-1. Na deze gelijkmaker toonden 
beide ploegen zich nagenoeg in balans. Heerde had 
meer balbezit, maar Ruinerwold was het dichtst bij de 
2-1. Een afstandsschot van Ewout Kleene trof de binnen-
kant van de paal en daarmee ontkwam Heerde aan een 
achterstand. 
Beide ploegen gingen met 1-1 de rust in en na de pauze 
jaagden beide ploegen op de winst. Heerde had ge-
durende de tweede helft een licht overwicht en wist 
wederom op voorsprong te komen. Na ruim een uur 
spelen was het Mark Brinkman die de bal pardoes tegen 
zijn eigen hoofd aan schoof, waarna Dijkgraaf doelman 
Knol probeerde te verschalken met een stiftje. Dat lukte 
niet, maar de rebound werd goed ingeschoten door Roel 
Smit: 1-2. Ruinerwold moest wederom in de achtervol-

ging en deed dit succesvol. In de 69 minuut kreeg Olle 
De Jong de bal aan de linkerkant. Hoewel Bert de Boer 
de bal graag had ontvangen maakte De Jong een goede 
actie naar binnen en schoof de bal droog in de verste 
hoek: 2-2. Zijn eerste treffer in het eerste van Ruinerwold 
en direct een belangrijke. Zowel Ruinerwold als Heerde 
besefte dat het weinig aan een punt had, maar hadden 
tegelijkertijd moeite om tot goede aanvallen te komen. 
Beide ploegen kregen nog kleine mogelijkheden, maar 
gescoord werd er niet meer.
Na 93 minuten voetbal sloten beide ploegen de middag 
lichtelijk teleurstellend af. De directe concurrenten van 
Ruinerwold, Zuidwolde en Emmeloord, wonnen hun 
wedstrijd en zodoende lopen zij twee punten uit. Voor 
Raptim lijkt inmiddels het halen van nacompetitie erg 
moeilijk, gezien de achterstand van zes punten. Desal-
niettemin werd het de volgende dag voor iedereen weer 
maandag en dus zullen de onderste  vier ploegen allen 
een goede eindreeks nastreven. Voor Ruinerwold begint 
de serie van laatste vier wedstrijden met de thuiswed-
strijd tegen Beilen. De Beilenaren verkeren in bloedvorm 
en Ruinerwold zal zondag moeten pieken om een even-
tuele driepunter te realiseren. Desalniettemin een mooi 
affiche en graag zien we u zondag weer langs de kant.

VVR flikt het opnieuw 
tegen Valthermond
Na de 3-0 nederlaag in eigen huis tegen koploper VKW 
mocht Ruinerwold afgelopen zondag naar Valthermond 
afreizen om een goed resultaat neer te zetten. Ruinerwold 
is sinds jaar en dag ‘Angstgegner’ van Valthermond en ook 
dit seizoen werd de eerste ontmoeting winnend afgeslo-
ten. De laatste keer dat Ruinerwold op bezoek ging in 
Valthermond dateert van het seizoen 2006/2007. Destijds 
speelde een jeugdig Ruinerwold een prima wedstrijd 
waarin zeker de openingstreffer memorabel blijft. Na circa 
een half uur spelen vertrok Reinout Stevens de diepte in en 
werd op maat bediend door Henri Spijkerman. Oog in oog 
met doelman toverde Stevens een lob uit de hoge hoed en 
vierde zijn treffer in de welbekende ‘Flying high’ modus.
Inmiddels elf jaar later stonden beide ploegen met 
een verschillende stand van zaken aan de aftrap. Val-
thermond heeft een periodetitel op zak en Ruinerwold 
probeert uit de onderste regionen te ontsnappen. De 
welbekende generale repetitie bleek ook deze zondag 
weer een betrouwbare graadmeter, want Ruinerwold 2 
wist namelijk de klassieker in en tegen Ruinen te win-

               

 
      wij zoeken vrijwilligers  

 
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor in de   
voetbal kantine van VVR op zaterdag en/of 
zondag.  
 
wie versterkt ons gezellige team en wil af en toe 
een paar uurtjes achter de bar staan in de 
kantine? 
 
Voor meer informatie: bos.ageet@gmail.com 
 
 



nen. Alsof het zo had moeten zijn kwam de openingstref-
fer op de naam van, jawel, Reinout Stevens. Of de armen 
weer in de vliegtuig modus gingen is tot op heden niet 
helemaal duidelijk, maar Ruinerwold 1 kon in ieder geval 
met een gerust hart richting Valthermond vertrekken.
Eenmaal aangekomen op het schitterende complex van 
Valthermond verrichte Ruinerwold een prima warming-
up en om 14.00 werd onder een heerlijke voorjaarszon 
afgetrapt. Van het feit dat Valthermond eigenlijk al 
uitgevoetbald is en zich kan richting op de nacompetitie 
was in de eerste helft niks waar te nemen. De thuisploeg 
speelde fel, had het meeste balbezit en werd het vaakst 
gevaarlijk. Drenth had na een slippertje van Wagenaar 
de 1-0 mogen aantekenen, maar faalde oog-in-oog met 
Knol. Daarnaast creëerde het nog enkele hachelijke mo-
menten voor het Ruinerwoldse doel. Ruinerwold werd 
op haar beurt het meest gevaarlijk door een vrije trap 
van Bert de Boer welke vlak voor de goal langs scheerde 
en doordat een speler van Valthermond hard op de 
eigen doelpaal kopte. 
In de tweede helft kwam Ruinerwold, dat speelde met 
A-junior Robin Slomp in de basis en eveneens A-junioren 
Ivar Jansen en Bart Herskamp als invallers, beter in 
haar spel en was niet langer de onderliggende partij. 
Valthermond leek het gevoel te krijgen dat het zo’n dag 
werd waarop niks lukt en Ruinerwold bleek conditioneel 
en mentaal goed in elkaar te steken. Ook in de tweede 
helft kreeg Drenth een enorme kans om de 1-0 te maken, 
maar wederom faalde hij in een één-tegen-één situatie 
met doelman Knol. Ruinerwold wist in aanvallend op-
zicht steeds gevaarlijker te worden, hoewel de eindpas-
ses en/of afronding niet altijd even goed waren. Bij deze 
dan ook excuses namens Erik Telkamp aan alle zwemba-
dbezoekers die moesten vluchten voor hun leven na een 
verdwaalde voorzet van Telkamp. 
Halverwege de tweede helft kreeg Olle de Jong namens 
Ruinerwold een goede kans om de score eindelijk open 
te breken. Helaas had hij net iets teveel tijd nodig, waar-
door zijn inzet niet het vijandelijk doel wist te vinden. 
Waar het langzaam op een ‘0-0 wedstrijd’ begon te lijken, 
trok Ruinerwold in de blessuretijd nog één keer ten 
strijde. Kristian de Bruin pompte de bal vanaf rechts rich-
ting het doel, waar Kleene de bal enkele meters buiten 
de zestien opving. Na een prima aanname stuitte de bal 
lekker op, waarna Kleene met een geweldige dropkick de 
doelman van Valthermond het nakijken gaf: 0-1. Ruiner-
wold in volledige extase en de oerkreet van Kleene moet 
in de wijde omgeving hoorbaar zijn geweest.
Na de 0-1 werd Valthermond niet meer gevaarlijk en veel 
blessuretijd was ook zeker niet nodig. Desalniettemin 
bleef het natuurlijk even spannend, maar na 93 minu-

Levensadem
Wind waait over het feest
en lentekindjes dansen
alle talen van de geest

Wind waait over het feest
levensadem die geneest
ruimte gaat weer glanzen

Wind waait over het feest
en lentekindjes dansen

© Gerdina  www.gerdina.nl

ten voetbal mocht Ruinerwold toch echt een nieuwe 
driepunter bijschrijven. Een geweldige teamprestatie 
in een moeilijke wedstrijd. Valthermond verdient com-
plimenten voor hun inzet, ondanks het feit dat er op dit 
moment weinig voor hen op het spel staat. Het zou mooi 
zijn als Valthermond in de nacompetitie een mooi avon-
tuur weet neer te zetten en wellicht weer eens de stap 
naar de Eerste Klasse maakt.
Tot slot complimenten voor scheidsrechter Jagt, welke 
het duel zonder kaarten wist te leiden en natuurlijk alle 
lof voor grensrechter Theo Wardenburg die naast een 
feilloos optreden ook nog eens zijn gewonnen rollade 
aan Ruinerwold schonk. Aankomende zondag ontvangt 
Ruinerwold in eigen huis Heerde. Ruinerwold speelde 
nog maar korte tijd geleden, op 1 april, de uitwedstrijd 
tegen Heerde, wat uiteindelijk in een enerverende 2-2 
eindigde. We zien Heerde graag naar Ruinerwold komen 
en naar verwachting wordt het opnieuw een mooie 
match. Tot zondag.



VLINDERMAN 
GINDERMAN GAOVER

Een doodlopend weggetje vanaf de Maasdijk naar de oever; het is er nog. Eens per jaar legt Sinterklaas 
eraan. Af en toe wordt er een bootje de Maas ingeschoven en bij warm weer wil de dorpsjeugd er weleens 
een duikje wagen. Vroeger was hier het officiële veer naar Gassel, een klein dorpje recht tegenover Over-
asselt en vlak naast Grave. Volgens overleveringen speelde het al een rol van betekenis in de middeleeu-
wen. Toen de brug bij Grave in 1929 een feit werd nam het belang van het pontje af en ging tenslotte uit de 
vaart.

Jan Martens, met de bijnaam De Schoer, besloot 
echter het veer voor eigen rekening voort te zet-
ten. Voor een paar duiten roeide hij mens en dier 
de Maas over. Met sierlijke letters stond de naam 
GAOVER op de boeg van zijn schuit. De Schoer moet 
een eigenzinnige kerel geweest zijn. Als je hem niet 
aanstond liet hij je simpelweg staan, dan kwam je 
niet aan boord. Als je je aan boord niet heel rustig 
aan zijn regels hield, roeide hij je terug naar de wal. 
Als je dan weigerde uit te stappen petste hij met 
zijn roeispaan enkele welgemikte plonsen over je 
heen. Daar stond je dan, kletsnat en de overkant 
niet bereikt. Menigeen had nog geen fiets en via de 
brug was al gauw 16 kilometer om; men schikte zich 
graag.

Op zekere middag, er was al een uur lang geen volk 
geweest, meldde zich aan de Gasselse oever ene 
Arie Brouwer met een koe aan een touw bestemd 
voor de slachter in Overasselt. Dit werd voor De 
Schoer het moment om een oude rekening te veref-
fenen. Hij herinnerde de pesterijen van Arie uit zijn 
schooltijd nog heel goed. “Ik breng urst de koe, 
want aars verzupen we”. Arie berustte erin en bleef 
wachten. Dat wachten duurde erg lang, want De 
Schoer kwam niet weerom. 

Met een geleende fiets kwam Arie tenslotte ‘s 
avonds laat op de andere veeroever aan. Daar vond 
hij zijn koe met een touw aan een boom bij de Maas-
dijk en ..............., met een lege uier, want daar had 
De Schoer zich intussen wel over ontfermd. 
Niet lang daarna sommeerde de veldwachter De 
Schoer zich bij de burgemeester in het raadhuis te 
melden. “Beste Martens, dit is een uiterst onge-
oorloofd gedrag. Ik waarschuw u dat dit niet meer 
mag gebeuren”. “Dat is goed burgemeester”, ant-
woordde De Schoer: “Het zal niet meer gebeuren”. 
De Schoer liep terug naar de Maas, trok zijn boot op 
de oever en heeft vanaf dat moment nooit meer ge-
varen. Einde veer GAOVER. Tja, de spatie in de naam 
was vergeten. Officieel was het GA (van Gassel) en 
OVER (van Overasselt), Ga  over. Toepasselijke naam 
voor een veer.
Een sculptuur langs de Maas houdt de herinnering 
aan De Schoer levend.

Groeten uit Overasselt
Franklin van Den Dool


